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Recepção aos Calouros

A Palestra "Tempo: Como utilizá-lo a meu favor" que integrou a programação de Recepção
aos Calouros 2018.2 reuniu mais de 80 pessoas no Auditório da Biblioteca Central.
Percebe-se que a temática despertou interesse da comunidade universitária que tem
participado de toda a programação.

Seleção de novos bolsistas em Florianópolis

Para facilitar a seleção de novos bolsistas em Florianópolis foi criada uma pasta no servidor
(BU/Bolsistas) para armazenar os dados e documentos dos bolsistas não selecionados, a
fim de que tenhamos um único "Banco de interessados" em bolsa PIBE para quando surgir
um nova oportunidade. No mesmo arquivo com os dados consta uma aba com os dados
que o Elson necessita para o cadastro na lista de e-mails e no Pergamum.

 

 
  
  
  
  
  
 
 

 

https://mailchi.mp/082c8d5ef14a/bu-16-quais-so-as-novas-1599533?e=cb771b6b59


BiblioCentros

Em 31/07 foi realizado mais um encontro do BiblioCentros, em que foi realizado um
balanço das atividades do semestre, bem como a redefinição da equipe. As informações
poderão ser conferidas no Portal BU. O próximo encontro será no dia 25 de setembro.

Marketing Obras Raras BU

O setor de coleções especiais tem investido no marketing do acervo de obras raras da BU.
Além da exposição "Raras Por quê?" que está montada desde o final do segundo semestre
de 2017 e que tem gerado diversas publicações na mídia de uma forma geral,
recentemente conseguimos customizar um novo expositor que deverá servir
exclusivamente para a exposição de obras raras.

Sala de Leitura José Saramago

O servidor público federal Jean Rene Gevaerd doou à BU/UFSC no dia 02 de maio quatro
quadros compostos de instrumentos de caça, bem como de rituais indígenas adquiridos
por seus falecidos pais, Carlos José Gevaerd e Noêmia Kruger Gevaerd em provável
viagem à região Norte do Brasil, em data incerta, porém longínqua. Os quadros estão
expostos na Sala de Leitura José Saramago (SLJS) do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas (CFH), onde tem-se o Curso de Licenciatura Indígena, além do Núcleo de
Estudos de Populações Indígenas. A exposição dos quadros na SLJS contribuiu para a
revitalização daquele espaço.

Capítulo de livro 
 
As bibliotecárias Fabiana Hennies Brigidi e Raquel Bernadete Machado publicaram
recentemente um capítulo de livro intitulado "Do século XIX ao século XXI: contribuições
Otletianas para regras e padrões biblioteconômicos". O livro na íntegra está disponível
para download, para acessar clique aqui.

Nova servidora na BSCCSM

 
Ana Caroline Padilha Severo é Assistente
em Administração e agora está integrando
a equipe da Biblioteca Setorial do Centro
de Ciências da Saúde - Medicina
(BSCCSM).

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=20af4faaab&e=cb771b6b59


 
Seja bem-vinda!

Projeto Cinema Mundo 
 
O Projeto Cinema Mundo retorna para
mais um semestre de exibições
comentadas e, continuando com a
temática "Distopias", exibe na
próxima quinta-feira, dia 16/08, às 18h30,
o filme "RoboCop: o policial do futuro''.
A sessão, de entrada franca, acontecerá
no Auditório da Biblioteca Central, e
contará com os comentários de Peterson
Silva e Rafaela Elaine Barbosa.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  27 de agosto de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  20 de agosto de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  31 de agosto de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  15, 22 e 29 de agosto de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  15 e 29 de agosto de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 



Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital 
Data e hora:  17 e 31 de agosto de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
24/08 - Magda Camargo Lange Ramos

(BC) 
28/08 - Claudia Petrucio Salgado Cesar

(BSJOI) 
 
 

Parabéns!
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